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V Malackách dňa 14.05.2018

~4~ir~cŘozhodnutic

Obesn‘ ura~alack~ odb~r starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie v zmysle ~ 5, ods. 1, zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa * 61 písm. g) zákona Č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v súlacle s * 46 a * 47 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) ukladá SyP, š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4, podľa ~ 66 ods. 5
zákona o vodách
opatrenia na odstránenie nedostatkov
na základe doterajšieho výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu, ako aj na základe záverov
technicko-bezpeČnostnej prehliadky vykonanej v zmysle * 12 vyhlášky č. 119/2016 Z.Z. dňa
28.06.2017. Dóvodom sú problémy s pretrvávajúcimi vysokými hodnotami priesakov
v drenážnom systéme a s výnosom jemného materiálu pozorovaným v drenážnych šachtách
a v potoku pod výustným obj ektom.
Opatrenia na odstránenie nedostatkov:
I. Pristúpif k ďalšiemu znižovaniu hladiny na minimálnu prevádzkovú hladinu 211,00
m.n.m. v mesiaci august 2018 a v prípade potreby ďalšieho znižovania pod minimálnu
prevádzkovú hladinu, pre preukázateľnosť potreby stavebných postupov, SyP, š.p.
požiada o mimoriadnu manipuláciu.
Termín: od 15.08.2018
2. Oprava drenážneho systému na VS Lozorno II. ľavá strana.
Termín: 31.05.2019

Odóvodnenie
Dňa 31.01.2018 bol na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa ochrany vód od Vodohospodárskej výstavby, š.p. Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842
04 Bratislava doručený podnet na uloženie opatrení vlastníkovi VS Lozorno II, SVP, š.p., OZ
Bratislava.
Podnet bol doručený na okresný úrad na základe doterajšieho výkonu technicko-bezpečnostného
dohľadu, ako aj na základe záverov technicko-bezpečnostnej prehliadky (ďalej TBP) vykonanej
v zmysle * 12 vyhlášky č. 119/2016 Z.z. dňa 28.069.2017 kde bob konštatované, že režim

prúdenia podzemných a priesakových vňd s vynášaním materiálu vzbudzuje obavu o bezpeČnosť
vodnej stavby VN Lozorno II. Dövodom sú problémy s pretrvávajúcimi vysokými hodnotami
priesakov v drenážnom systéme a s výnosom jemného materiálu pozorovaným v drenážnych
šachtách a v potoku pod výustným objektom.
V záveroch zápisu z TBP (Č. Cs SVP OZ BA-45/2017/41 zo dňa 06.07.2017), ktorú vypracoval
vlastník VS, SVP. š.p., OZ Bratislava sa konštatuje, že bezodkladne zaháji rekonštrukčné práce
na nefunkčnom ľavostranrtom drenážnom systéme a drenážnych šachtách. Práce mali byt‘
ukončené najneskůr do konca roka 2017. V liste Č. CS 5VP OZ BAII/2018/3 zo dňa 12.12.2017,
ktorý 5VP, š.p. Bratislava zaslal Vodohospodárskej výstavbe, š.p., Bratislava uvádza, že
plánované rekonštrukčné práce sa nepodarito v roku 2017 zrealizovať z dóvodu nezabezpečenia
potrebných financií.
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom č. j. OU-MA
OSZP~2018/003075/68/ozn. zo dňa 28.03.2018 zaČatie konania o uložení nápravných opatrení na
vodnej stavbe VN Lozorno II. a nariadil ústne pojednávanie na deň 11.04.2018.
Na základe ústneho poj ednávania a na základe doteraj šieho výkonu technicko
bezpeěnostného dohľadu, ako aj na základe záverov technicko-bezpeČnostnej prehliadky na
vodnej stavbe VN Lozorno II., Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie,
ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ~ 66 zákona o vodách uložil opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov v rozsahu, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučeiiie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ~ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doruČenia na Okresnom úrade Malacky,
odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60 A, 901 01 Malacky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom.
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Oznámenie sa doruČi:
1. SyP, Šp., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
2. Vodohospodárska výstavba, Š.p., Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
Na vedomie:
3. SyP, Šp. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline Č. 1,901 01 Malacky
4. Obec Lozorno, l-llavná 1, 900 55 Lozorno
5. 2xspis
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